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Ordinær bestyrelsesmøde  

  

  

Mødedato:  6. oktober 2021     Mødetid: 19:00-21.00     Mødested: Børnehusets køkken 
Mødedeltagere: Bestyrelse, ledelse, personalerepræsentanter og forældrerådsformand fra børnehave 
Mødeindkalder: Bestyrelse  
Modtagere af referat: Mødedeltagere samt offentliggøres på hjemmesiden  
Referent: Anne-Mette Bak Thorsager  

Deltagende:   
● Bestyrelse:  Rasmus Christensen, Stefan Kær, Kim Ørndrup, 

Kasper Høgh, Henriette Hoffmann, Hanne Uhrenholt og 
Anne-Mette Thorsager 

● Ledelse:  Berit F. Lynderup, Vickie Visbech og Elsebeth H. 
Andersen 

● Personalerepræsentanter: Karina M. Nielsen, Britta 
Grønhøj og Maja R. Frier 

● Forældrerådsformand  

Afbud:  

●  
●  
●  
●  

Bestyrelse:   
Ledelse:   
Personalerepræsentanter: Søren Holm og Pernille 
Nedertorp 
Forældrerådsformand: Mikkel G. Justesen  

Dagsorden (estimeret tidsforbrug pr. punkt)        
 

 

1. Velkommen til bestyrelsesmøde og særlig velkommen til ny formand for børnehavens 

forældreråd (5 min) 

 

2. Orientering   fra   Friskole herunder budgetopfølgning og dialogmøde med borgmester Ulrik 

Wilbæk v. skoleleder (20 min) 

 

• Huset generelt er i god gænge. Naturligvis har vi været påvirket af sygemeldinger, og glæder 

os til at alle er tilbage inden længe. Vi har måtte sige farvel til en kollega, men har været 

heldige at finde en ny. 

• Budgettet ser fint ud.  

• Vi får lov at beholde vore PPL psykolog frem til januar.  

Grundet ferie m.m. har vi ikke kunnet benytte ham i 3 uger.  

Vi bliver, fra kommunen, dårlig betjent og håber på at der bliver ændret herpå. 

• Ledelsen har holdt strategimøde, hvor vi blandt andet har drøftet marketingsstrategi for 

Børnehuset. Der arbejdes videre hermed. 

• Pt har vi 190 elever på skolen. Der kommer 3 på besøgsdage i den kommende tid.  

• Vores videoovervågning er nu aktiveret. Dette var højaktuelt, da vi tirsdag i sidste uge havde 

hærværk. 

• I næste uge har skoleleder møde i SSP med omkringliggende skoler, hvor de bl.a. skal drøfte 

ungdomskultur og vores hærværk. 

• Bestyrelsesformand, skoleleder og afdelingsleder var i sidste uge til dialogmøde med Ulrik 

Wilbæk. På dagsordenen var bl.a. skellet mellem tilbuddet i de frie institutioner og de 

kommunale institutioner. Det er et stigende problem, at de frie institutioner ikke får de PPL 

timer mv. til rådighed, som der er behov for sammenholdt med de kommunale tilbud. 
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3. Orientering fra Børnehus v. afdelingsleder (10 min)    

 

• Vi er særligt optaget af sociale arrangementer.  

Vi har haft arbejdsdag i september. Der var rigtig god opbakning og der blev lavet nogle rigtig 

gode ting.  

• Vi har haft projektafslutning omkring udeliv, sanse og bevægelse, og havde derfor inviteret 

forældre og bedsteforældre i løbet af dagen, således at de kunne komme og se det, vi har 

arbejdet med.  

• I næste uge afholder vi ”Spis sammen aftener” i de forskellige grupper. Det plejer at være 

rigtig hyggeligt, så det glæder vi os til. 

• Vi er snart fuldtallige igen i personalegruppen. Det bliver rigtig dejligt. 

• Vi har fået nyt forældreråd i børnehaven. De er blevet præsenteret i det seneste nyhedsbrev. 

• Vores belægning i børnehaven er pt 27 børn.  

• Alle de private tilbud er inviteret til informationsmøde i slutningen af oktober.  

Nogle af punkterne på mødet er emner, som vi ikke længere får tilbud, fra kommunen, om 

deltagelse i. 

• Der er pt 73 børn i sfo’en. 

 

4. Orientering fra personalerepræsentanter i SFO og børnehave om udvalgte emner, planer eller 

resultater (20 min) 

 

SFO; 

• Vi har et rigtig godt sfo tilbud.  

Vi har god opbakning fra forældre og ledelse, og vi har en engageret personalegruppe. 

Vi har et godt samarbejde og vi føler, at vi bliver hørt. 

• Vi har mange børn og vi har et stort fysisk område.  

Der er behov for nærhed og omsorg. Vi har under Corona restriktionerne været inddelt i 

mindre grupper, hvor personalet var sammen med den samme mindre gruppe børn hver dag. 

Nu er alle samlet som stor gruppe igen, men der er stadig børn, som har ekstra behov for det 

nære og tætte, så det har vi fokus på.  

• Vi er glade for vores normering. 

• Vi er gode til at supplere hinanden med vores forskellige kompetencer.  

• SFO er et fritilbud, og børnene skal have lov at lege. Det kan vi mærke, at børnene også har 

behov for. Derforuden er der forskellige tilbud, som de kan benytte sig af - icebear, zumba 

m.m. Ligeledes er der impulsive aktiviteter, når f.eks. nogle børn gerne vil lave noget kreativt 

eller lign.  

• Vi har årstidsbestemte projekter - f.eks. Halloween, hvor vi arbejder med ting i relation hertil. 

Vi bruger årstiderne og har også arbejdet med efteråret, hvor vi skal sylte og har arbejdet med 

fra jord til bord. Hver fredag har vi affaldsindsamling. 

• Vi er glade for vores børnemøder en gang om måneden. Personalet siger naturligvis, hvad vi 

gerne vil have, men børnene har også medindflydelse og det kan vi mærke, er vigtigt for dem. 

• Vi føler os privilegeret, fordi vi har skolens lokaler til rådighed og vi kan benytte bussen.  

Vi har nogle rigtig gode muligheder. 

• Vi er rigtig glade for, at vi har fået penge til at kunne købe nogle møbler til sfo’en.   

Vi skal have fundet ud af, hvad vi gerne vil have, og hvilket behov vi har.  

• Der sendes ugebreve ud om fredagen med billeder fra ugens løb. 
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Børnehave; 

• Vi arbejder ud fra de styrkede læreplaner.  

Vi arbejder med børnenes forhold til og forståelse for naturen, således at de bl.a. bliver mere 

bevidst om at passe på naturen.  

Vi fandt ud af under Corona restriktionerne, hvor vi skulle være ude hele tiden, at vi har 

mange flere muligheder udendørs, end vi er vant til at benytte os af.  

• Børnene lærer utrolig meget af læring udendørs. Derfor laver vi mange af vores projekter 

udendørs. Det giver rigtig meget til børnene. De benytter hele deres sansespektrum, når de er 

udendørs, og når vi bevæger os. Og de bliver naturligt nysgerrige.  

• Vi har over længere tid haft et projekt med nedbrydning. I den forbindelse har vi lagt et 

rådyrhoved op i skoven, og sat et bur omkring det. Vi har gået tur op i skoven, hvor vi har 

kunnet følge nedbrydningsprocessen. Børnene har været meget spændt på at følge det. 

• Vi har arbejdet med stemninger, og hvorledes det påvirker børns læring.  

• Vi har i år arbejdet med emnet Årstidernes gang i skov, på hede og på strand. Dette er i tråd 

med vores grønne spirer projekt. Man har kunnet følge med i projektet på Facebook, hvor vi 

har lagt mange fine videoer ud.  

• To personaler skal inden længe på kursus. 

Kaffepause 

5. Evaluering af temaaften med forældrerødderne (20 min)  

o Hvilke output skal arbejdes videre med, i hvilket forum? 

•   AMT opsummerer nogle af inputsene fra temaaftenen.  

•   Der var repræsentanter fra mere eller mindre alle klasser. 

•   Det var en rigtig god aften, og vi nyder jo generelt bare at kunne samles her igen. 

•   Der kom mange gode input og flere klasser blev inspireret på tværs. 

•   Det er tydeligt, at forældrene gerne vil stedet her.  

•   Der var mange gode drøftelser i forbindelse med at tage imod nye børn og forældre. 

•   Vi påtænker en mentorfunktion, som kan prøves af på nogle klasser, hvor der aktuelt 

     er kommende nye børn i.                                                    

     Forældrerådet i klasserne får mentorfunktionen.  

     AMT laver udkast hertil og inviterer evt. forældrerødder fra pågældende klasser til en      

     snak. 

 

o Hvad virkede godt ved teamaften og endnu bedre hvis…? 

Vi evaluerer setup en anden gang. 

 

6. Børnehusbyggeri v. styregruppe (15 min) 

 

• Udbudsmateriale m.v. ligger hos en rådgiver pt.  

Vi afventer tilbud fra dem i forhold til, hvad det vil koste, at de skal rådgive os.  

Styregruppen indhenter tilbud fra anden rådgiver også. 

 

7. Evaluering af filmhilsen fra bestyrelsen (10 min) 

Vi evaluerer filmhilsen en anden gang. 

 

8. Orientering fra diverse udvalg – punktet udgår og flyttes til næste møde. 

o Bygningsudvalg – klar til arbejdsdag? 
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o Andre udvalg, hvor relevant (Helhedsplansudvalg, PR-og sponsorudvalg, Busruteudvalg, 

Juniorklubudvalg, økonomiudvalg) 

 

 

9. Eventuelt herunder eventuelle emner til de komne møder 

Ingen evt. på aftenens møde. 

  

 

   
Kommende planlagte møder: 
14/10 Temadag med bestyrelse, personale, ledelse og børnehavens forældreråd (SU arrangerer) 

26/10 Budgetseminar med bestyrelse og skoleledelse (dagsorden ifølge forretningsorden) 

8/11 Ordinærbestyrelsesmøde (repræsentanter fra elevråd er inviteret) 

 

 


